
 

 

Αθήνα, 8.05.2017 

                                                         ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  1. Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού  

             2. Τον Υπουργό Εσωτερικών  

Θέμα: «Εκτεταμένα επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ποδόσφαιρο» 

 

Τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, πριν τον 

τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την 

αδυναμία της Ελληνικής Πολιτείας να αποτρέψει και να πατάξει τα φαινόμενα βίας που 

μαστίζουν το χώρο του Αθλητισμού. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης είναι αυτή που πρωταρχικά 

παροτρύνει τους επίδοξους ταραξίες σε τόσο τολμηρές και βίαιες πράξεις, ενώ η προφανής 

αδυναμία αφενός της Ελληνικής Αστυνομίας να προστατέψει τους αθλητικούς χώρους από τα 

έκτροπα και αφετέρου της Πολιτείας να εφαρμόσει τους νόμους για την πάταξη των 

φαινομένων βίας δημιουργούν κλίμα καχυποψίας στους πολίτες, ότι δεν υφίσταται βούληση 

ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στα εν λόγω φαινόμενα βίας. 

Η βία που εμφανίζεται στο χώρο του Αθλητισμού αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα, 

αποτέλεσμα των τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων και αδιεξόδων που μαστίζουν τη 

νεολαία, το οποίο μεταφέρεται και εκφράζεται σε χώρους όπου υπάρχει μαζική προσέλευση 

κόσμου.  

Οι συσκέψεις επί συσκέψεων και οι εξαγγελίες νέων μέτρων, οι αλλαγές του νομοθετικού 

πλαισίου με προσθαφαιρέσεις διατάξεων κατά το δοκούν, οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ 

Πολιτείας και παραγόντων, η επιλεκτική τιμωρία των ομάδων, η απαγόρευση μετακίνησης 

οπαδών είναι μερικές από τις επί μέρους ενέργειες που δυστυχώς έχουν καταφέρει να 

παραδώσουν στους χούλιγκανς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αλλά και τα πρωταθλήματα 

άλλων αγωνισμάτων. 

Η διεθνής εμπειρία και πρακτική έχουν δείξει ότι  ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων 

φαινομένων είναι η πρόληψη μέσω της γνώσης και της οργάνωσης, αλλά και η ύπαρξη ενός 

αυστηρού νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα εφαρμόζεται αμείλικτα, άμεσα και απαρέγκλιτα. 

Η έκδοση αριθμημένων και ονομαστικών εισιτηρίων, η υποχρέωση των ομάδων να 

προσλαμβάνουν ικανό για την ασφάλεια των αγώνων προσωπικό για την εφαρμογή μέτρων 

ευταξίας των γηπέδων, η τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής είναι κάποιες 

από τις νομοθετικές διατάξεις οι οποίες συνεχώς επαναδιατυπώνονται αλλά ουδέποτε 

εφαρμόζονται με καθολικό τρόπο. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:  



 

 

- Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να διερευνηθεί η 

σκοπιμότητα  επιλογής από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) του 

Πανθεσσαλικού Σταδίου -παρά τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί- για τη διεξαγωγή 

του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο;  

- Για ποιον λόγο δεν ελήφθησαν υπόψη οι ενστάσεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Μαγνησίας -όπως δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ- ως προς την καταλληλότητα του εν λόγω 

γηπέδου για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα; Διατυπώθηκαν οι ενστάσεις 

αυτές υπηρεσιακώς; Σε κάθε περίπτωση γιατί αγνοήθηκαν από την ηγεσία της Ελληνικής 

Αστυνομίας;  

- Για ποιους λόγους απέτυχε εν γένει  ο σχεδιασμός για την ασφαλή διεξαγωγή του 

τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας και σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε ώστε 

να αποφευχθούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον; 
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